
 

 
  

  

  

  

  
  

  

 

 

 
 

  



 

   
 

 

 

ا ع بعد ذلك بذكر باب ذكر بعض العقود األصلية فرَّ  إن املصنف رمحه اهللا تعاىل 

ه إىل أن ، الصلح وسبب مناسبة ذكر باب الصلح يف هذا املحل أن الصلح يف احلقيقة مآ

  .أو غري ذلك من العقود، يكون بيًعا أو رصًفا

إن الصلح ليس عقًدا منفرًدا بذاته وإنام هو يؤول إىل غريه من العقود : ألهنم يقولون

هناك عقٌد منفرٌد يسمى صلًحا يف ذاته يف إًذا ال يوجد ، كام ذكر ذلك موسى يف اإلقناع

  .وإنام هو يؤول إىل العقود األخرى كام سيلمح له املصنف، احلقيقة

ٌع فإذا كان ا وا لصلح يف الديون ويف العقود فإن الفقهاء يتكلمون ولنعلم أن الصلح أ

  .عنه يف هذا الباب أي يف باب الصلح الذي يورد بعد كتاب البيع

وأما إذا كان الصلح متعلًقا بني فئتني من املسلمني فإهنم يوردونه يف كتاب احلدود 

ومن وأما إذا كان الصلح بني فئتني من املسلمني ، عندما يتكلمون عن البغي وأحكامه

ز الصلح مع غري املسلمني مؤقًتا ودائًام يذكرونه يف كتاب  غريهم فإهنم يتكلمون عن جوا

  .وأما إذا كان الصلح بني الزوجني فإنه يذكرونه يف كتاب النكاح، اجلهاد

ا قصدي من هذا األمر أن تعلم أن الصلح قد يكون بني زوجني وقد يكون بني  فأ

ملسلمني وقد يكون بني غريهم وكل موضٍع من هذه متعاقدين وقد يكون بني فئتني من ا

  .املواضع يبحث يف باٍب غري الباب الثاين

طن بحثها واملدارس  ولذلك فإن طالب العلم جيب عليه أن يعرف مظان املسائل وموا

ة يف حمٍل دون حمٍل آخر وال يعرف ذلك إال  الفقهية ختتلف باختالف نظرهم يف وضع املسأ

ن يذكرها من حفظ املتون واستظ ٍة وأ هر ما فيها من املسائل فعرف موطن كل مسأ

  .العلامء

إًذا هذا الباب باب الصلح هو يف احلقيقة يتكلم عن املصاحلة يف العقود ومن العقود 

ًضا الصلح يف اجلراحات ما ذكرته الصلح يف اجلراحات ، الديون الثابتة يف الذمة نعم بقي أ

  .يذكرونه يف باب اجلنايات كذلك



 

  

  

 

  ...................................... صح ممن يصح تربعة مع االقرار واالنكاري

  .احلدود يذكرون فيه أحكام البغي واجلنايات يذكرون فيه الصلح يف اجلراحات

  .»يصح ممن يصح تربعه مع اإلقرار واإلنكار«: قال

تربعه وبعضها فبعضها تصح ممن يصح ، نعم مر معنا أن الترصفات يف العقود نوعان

من يصح : وفرٌق بني قوهلم من يصح تربعه وبني قوهلم، يصح ممن يصح بيعه: يقولون

ه الذي يكون عاقًال بالًغا ، بيعه ٍت تبًعا لفقهائنا أ فإن الذي يصح بيعه كام كررنا ذلك مرا

  .غري حمجوٍر عليه لسفه

ه ال وأما الذي غري حمذوٍر عليه ال لسفه وال حل وأما ، يصح تربعهظ غريه كذلك أل

الذي يصح بيعه فإنه يشمل الصغري فإن الصغري يصح بيعه فيام أذن له فيه من وليه ويف 

  .األشياء اليسرية وغري ذلك مما ذكرنا يف أول كتاب البيوع

من أهم املسائل التي جيب أن تعرفها يف باب الصلح أن  "مع اإلقرار واإلنكار " : قال

  : الصلح نوعان

رصلٌح مع اإلقر   . ا

  .وصلٌح مع اإلنكار

ر أن يأيت الطرف الثاين فيقول أو أقر ، نعم أقر بأن لك عيلَّ كذا وكذا: الصلح مع اإلقرا

إما بحٍق معلوٍم ، فهذا قد أقر باحلق، فيقر بأن لفالٍن عليه حق، لك حًقا وال أعلم مقداره

  .أو بجنس جمهول وسنتكلم عنه بعد قليل، جنسه وقدره

ال : يقول، بمعنى أن املرء يصالح غريه مع إنكاره للحق، اإلنكارأو يكون صلًحا مع 

اذا يصالح املرء مع اإلنكار؟، أذكر أن لك دينًا عيلَّ بل ينفي ذلك   .إًذا 

فته وعلو قدره : قالوا  يصالح املرء مع اإلنكار لفائدٍة وغرض وهو أن بعض الناس أل

ى أن يذهب إىل املحاكم والقضاء أشرتي عريض لكي ال يقول الناس  :فيقول، ومكانه يأ

  .فالن بن فالن ذهب إىل القضاء وادعي عليه يف حقه

  



 

   
 

 

 

...................................................................................  

ت تدعي عيلَّ بكذا فخذ كذا وأسقط حقك: فيقول  ، أو خذ كذا واترك الدعوى، أ

نشري إليه الدعوى والصلح عىل إسقاط احلق فرق بني االثنني س وفرٌق بني الصلح عىل ترك

س   .يف هناية الباب إن شاء اهللا إن مل أ

  : إًذا فرٌق بني صلح اإلقرار وصلح اإلنكار كام أن الصلح نوعان

  .صلٌح عىل ترك الدعوى

  .وصلٌح عىل ترك احلق

ء ل: فالصلح عىل اإلنكار أن يقول فًة ورشا لعرض ال أريد أن ال أذكر شيئًا لكني أ

ربام : فيقول، وبعض الناس تدينًا فقد يكون عند بعض الناس نوع تدين أو شك، أذهب

ء ولكني كثري النسيان ولكني أحتاط لديني فأستربأ  كنت قد تعاملت مع فالن يف بيٍع ورشا

  .لديني بمبلٍغ دون املبلغ ذاك الذي يدعيه فيكون عن إنكار

ء العرض ، نكار قد يكون لغرٍض مرشوعإًذا أريدك أن تعلم أن صلح اإل وهو إما رشا

ا الساعة عندي تعدل  ا فايض ملشاكل املحاكم أريد أن أوفر وقتي أ أو اختصار الطريق ما أ

  .أو من باب التدين عند حال الشك، شيئًا كثًريا 

إذا عرفت ذلك دل عىل أن الصلح له فائدة هذه الفائدة هي التي ينبه عليها ألن بعض 

ه صلٌح يف غري مقابلةعلم يقول إن الصلح عأهل ال ما يف عوض ، ن اإلنكار ال جيوز أل

ه إىل البيع كام سيأيت بعد قليل   .تأخذه عليه فال يكون صلًحا والصلح إنام يكون بيًعا أو مآ

ال نقول هو يف مقابل يشء وهو إسقاط احلق أو الدعوى ، فال يكون يف مقابل يشء

ة وسنشري هلا إن شاء اهللا بعد ، أو من باب التدينالتي قد يرتتب عليها آثار  لكن انتبه مسأ

قليل يف احلديث عن صلح اإلنكار من صالح غريه صلح إنكار فإنه يصح الصلح لكن إذا 

ف لكن قال ًفا وهو يعلم أن عنده أ ما : كان إنكاره ظلًام يعني ادعى رجل عىل اآلخر أ

  .عندك بينه ليس لك يشء

  



 

  

  

 

  .......... ثم صاحله عىل بعض الدين أو بعض العني املدعاة  بدين أو عنيفإذا أقر للمدعي 

: فنقول، إًذا إنكاره هنا ظلٌم وليس من باب احلقيقة أو الظن عنده فهو ظلٌم يف إنكاره

معنى ذلك أن هذا املنكر مع إقراره يف باطنه باحلق ، إن الصلح صحيٌح ظاهًرا باطٌن باطنًا

  .قيام الساعةيبقى احلق يف ذمته إىل 

، بل يعذب عليه يوم القيامة عذاًبا مضاعًفا لكذبه وإنكاره إضافًة لبقاء احلق يف ذمته

فال تربأ ذمته بذلك إذ القاعدة عندنا وعند مجاهري أهل العلم أن العربة بالباطن دون 

ت األمثلة، الظاهر إنام يرجع له يف القضاء فقط، الظاهر   .وهذه تطبيقاهتا عرشا

ًة اليوم األمثلة أغلبها يف النكاح لكن قريًبا سنبدأ بكتاب فالرجل إذ ا تزوج امرأ

فني باطنة، النكاح ٍف ظاهرة وأ ًة بأ ًفا ، لو أن رجًال تزوج امرأ أمام الناس أعلنوا أن املهر أ

  .نعم: يكفيك عرشة أو مائة؟ قالت: وأما فيام بينهم اتفقا قال

ف والباطن مائة ثم بعد ، تتجمل أما الناس يف الظاهر: خلينا نقول مائة، إًذا ظاهرة أ

حكم القايض بتنصيف املهر مثًال أو بأن ترد له مهره لتفريق بعيٍب ونحوه فأمام ذلك 

بت  بت يعني أ ف إال إذا أ ائة أم األلف؟ أما القضاء ملزم بأ القايض هي ملزمٌة برد ا

ن الباطن كان أقل من ذلك فيعمل القايض بالباطن إذا ثبت بالبينة فيكون الزوج أو وليها أ

   .ومثلها سار عقود التلجئة يف البيوع وغريها من األمور املعروفة، حني ذاكهو الظاهر 

رٍ    .بدأ يتكلم املصنف عن أول نوعي الصلح وهو الصلح عن إقرا

ما الفرق بني الدين ، نًاأي من ادعى عليه دينًا أو عي " فإذا أقر للمدعي" : فقال

امن والعني يف غريها من املعينات؛ ألهنم يقولون ، إن الدين ال يتعني: والعني؟ الدين يف األ

فني ف أ   .لكن العني معينة موصوفة وحمددة، يف التعيني فكل مبلٍغ مائة مائتني أ

نعم لك عيلَّ : قال، صاحله عىل بعض الدينإذن إذا أقر له بديٍن أو عني ثم بعد إقراره 

ف ولكن أريد أن أصاحلك وأعطيك مخسامئة أو عىل بعض ، فصاحله عىل بعض الدين، أ

نعم لك عندي قلامن أو كتابان سأعطيك واحد من هذين الكتابني : قال، ةالعني املدعا

ة الثانية هي عىل غريه، فصاحله عىل البعض ليس عىل غريه   .احله عىل البعضص، انتبه املسأ



 

   
 

 

 

  ..... وإن صاحله عىل عني غري املدعاة فهو بيع يصح  ،فهو هبة يصح بلفظها ال بلفظ الصلح

ًفا فاتفق عىل أن يعطيه مخسامئة اخلمسامئة الثانية ، انظروا معي رجٌل يطلب آخر أ

ه قال، حقيقتها ماذا؟ أهنا هبة إًذا ، أقبضني اخلمسامئة ووهبتك اخلمسامئة األخرى: فكأ

ه أسقط األخرى ولذلك قال فهو هبٌة؛ ألن العربة يف العقود إنام هو بحقائقها ومعانيها ، فكأ

يس كذلك؟ بىل فاظها ومبانيها أ   .ال بأ

  : مع الذي يرتتب عىل أهنا هبة؟ مسائل، إًذا فهي عقد هبة

ًة قال هذا رأي املصنف ، فهي هبٌة تصح بلفظها ال بلفظ الصلح: ذكر املصنف مسأ

هون املشهور عند املتأخرين أن الصلح بإسقاط بعض احلق جيوز إذا قال أسقطت كذا و

وال يصح إذا قال صاحلتك عنه؛ ألن الصلح يف حقيقته يعود ، عنك أو وهبت الباقي لك

فيه معنى التربع ال ففيه معنى الرتايض وهنا ، والصلح معناه مقابلة عوٍض بعوض، إىل البيع

  .مطلق الرتايض من الطرفني

ه ال يصح بلفظ الصلح وإنام يصح بلفظ اهلبة أو  ولذلك فإن املشهور عندهم أ

  .اإلسقاط ونحوها هذا هو املشهور

نا نقول إن أغلب الناس ال يعرفون هذا اللفظ بعينه وإنام يقول : ولكن احلقيقة أ

إنه ولو كان بلفظ الصلح : حينئٍذ نقول، صاحلتك فأعطني بعضها وأسقطت عنك البعض

  .ه جيوز وهذه هي الرواية الثانية يف املذهب وهي التي عليها العمل يف القضاءفإن

فاظ العقود فإننا نتوسع وهذه نا أعملنا املعاين حتى يف أ القاعدة  ال عربة باللفظ أل

  .طردها متجٌه يف مجيع العقود أو يف أغلبها إال باب النكاح فإنه له استثناءان

سأعطيك بدل هذا املبلغ األلف : يعني بدل الدين قال "وإن صاحله عىل عني " : قال

ه من طلبة العلم أو  ريال سأعطيك كذا وكذا سيارًة أو أعطيك كرسيًا أو أعطيك كتاًبا أل

فصاحله عن الدين بعٍني أو صاحله عن العني بعٍني أخرى خمتلفًة ، أعطيك ثوًبا أو نحو ذلك

  .عنها

  



 

  

  

 

  ............................................ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع بلفظ

بغض النظر أهي بقيمتها أم أكثر من قيمتها أو  "فصاحله عن عٍني غري املدعاة " : قال

  .ال فرق، أقل من قيمتها ال فرق

ه إذا وجد العيب  "فهو بيع " : قال يرتتب عليه آثار عقد البيع ومن آثار عقد البيع أ

ه ال جيوز نقل امللك يف ار العومن آث، ثبت اخليار ومن آثار ، املباعة إال بعد قبضه العنييب أ

ه ال جيوز التأجري يف الثمنني   .وإنام إما يف أحدمها أو يف اآلخر، البيع أ

ف : وبناًء عليه لو قال ا رجل يف ذمته أ الذي يف ذمتي سأجعل بدًال منه كذا يعني أ

ه ال جيوز بيع الدين بالدين: يقول سأعطيك بدًال منها سيارة بعد شهرين: قال ، ال جيوز؛ أل

واملشهور عندنا سيمر ليس يف هذا ، والدين الثاين ديٌن واجب، الدين األول ديٌن ساقط

الكتاب ولكن يف كتاٍب آخر أن فقهائنا يتوسعون يف منع بيع الدين بالدين ولو كان واجًبا 

وسيأيت هلا تفصيل يف ، واجب وهكذابواجب وهو املجمع عليه أو ساقط بساقط أو ساقًطا ب

غري هذا املحل وله نحٌو من اثني عرشة صورة أو أكثر نسيت كم عدد الصور بيع الدين 

  .بالدين

إًذا املقصود أن بيع الدين بالدين فهو بيع يأخذ أحكام البيوع تثبت فيه الرشوط ويثبت 

ا كان فيه اخليار خيار املجلس خيار العني خيار التدليس كل سائر اخل يارات تثبت فيه 

من حيث اللزوم يكون بعد القبض فيجوز الرجوع ، إسقاًطا كان هبًة فيثبت فيه أحكام اهلبة

  .قبل القبض مثًال وهكذا

  . "يصح بلفط الصلح  فهو بيعٌ " : ولذلك يقول

  .يصح بلفظ الصلح؟: اذا قال

ه معاوضة اوضًة صح فكل ما كان مع، ألن البيع معاوضة واألصل يف الصلح أ

  .وما كان تربًعا كاهلبة فال يصح، بلفظها

اضية " وتثبت فيه أحكام البيع" : قال   .وهي كثرية سبقت معنا يف الدروس ا



 

   
 

 

 

فلو صاحله عن الدين بعني واتفقا يف علة عىل الربا اشرتط قبض العوض يف املجلس وبيشء 

  ...................................................... يف الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض

ة إن كان الذي يف ذمته ربوٌي إذا كان الذي يف الذمة ربوي من : يقول، انتبه هلذه املسأ

ال الربوي اآلخر ، األموال الربوية التي رشحناها باألمس فصاحله بامٍل ربوٍي آخر وكان ا

بأن كان يف ، ولكنهام خمتلفني يف اجلنس، من علٍة واحدةكالمها ، يعني متفًقا معه يف العلة

: غلبة الثمنية يف ذمته ذهب فقالسأعطيك بدله فضة أو عىل القول بعلة : ذمته ذهب فقال

أو يف ذمته بٌر فقال سأعطيك بدًال منه شعري أو رز أو نحو ، سأعطيك بدله رياالت نقد

  .اتفقا يف العلة واختلفا يف اجلنس، ذلك

ا إذا كان متفقني يف العلة وخمتلفني يف اجلنس فيشرتط التقابض لقول النبي نحن قلن

فبيعوا كيف شئتم إذا «أي أجناسها ، »إذا اختلفت هذه األصناف«: صىل اهللا عليه وسلم

  .»كان يًدا بيد

فإذا صاحله عن الدين بعٍني واتفقا يف علة الربا اشرتط قبض ، هذا معنى كالم املصنف

ئة نعم يصح فلو تفرقا من املجلس من غري فإنه يسمى ربا نسأ أو نسي، املجلسالعوض يف 

  .الوجهان

انظروا معي قبل أن ننتقل إىل اجلملة األخرية لو صاحله كان يف ذمته ماٌل ربوي فصاحله 

  .عىل ماٍل ربوي من جنسه فام حكمه؟

ة التي ذكرها املصنف رجٌل يف ذمته دين وهذا الدين من األموا  ما ، ل الربويةاملسأ

إن األموال الربوية : وقلنا، قلناها أمس اوما قيس عليه ستةمعنى األموال الربوية؟ يعني 

  .تنقسم إىل علتني بإمجاعٍ 

  

  

  

  



 

  

  

 

...................................................................................  

طيب من كان يف ذمته ماٌل ربوي وأراد أن يصالح به عن ماٍل ربوي آخر عني يسلمها 

جيوز برشط : فقلنا، اتفقت معه يف العلة لكنها اختلفت يف اجلنس كذهٍب بفضة، اآلن

التقابض هذا نص املصنف وعرفنا دليله قبل قليل؛ ألهنا بيع ربوٍي بام اتفق به العلة فالبد 

  .»فت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيدإذا اختل«من التقابض 

، طيب لو صاحله عىل ربوٌي من جنسه يف ذمته مخس جرامات ذهب جنسه ماذا؟ ذهب

  .جيوز؟ ما جيوز، ست جرامات ذهبأصاحلك عىل أن أعطيك : فقال

جيوز إذا كان بلفظ : نقول، تذكروا الكالم ذكرنا أول الكالم اربطوا قبلها بسطرين

ه لو كان بلفظ البيع لكان بيع ربوي بربوي فالبد فيه من ، ةاهلب وال جيوز بلفظ البيع؛ أل

ه إن صاحله عن ، وإن كان بلفظ اهلبة جاز، التقابض والتامثل هذا معنى قول املصنف أ

واضح ، بعض حقه جاز بلفظ اهلبة ومل جيز بلفظ الصلح ألن لفظ الصلح يف معنى البيع

ههذا كالمه ، كالم الشيخ   .هذا رأ

يصح : يقولونولكن قلت لكم أن بعض أهل العلم مثل الرواية الثانية يف مذهب أمحد 

  .بلفظ الصلح ألن الصلح ليس الزم منه البيع وإن كثًريا من الناس قد يقصد بالصلح اهلبة

  . "فإن صاحله بيشٍء يف الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض " : يف اجلملة الثالثة قال

رجٌل يف ذمته دين مهام كان الدين ، الكالم؟ وهذا أرشت له قبل قليلما معنى هذا 

حلم ، خروف ليس بروي، حلم ربوي، خروف ليس ماًال ربوًيا، ماًال ربوًيا أو غري ربوي

  .ربوي

يف : قال، طيب يف ذمته مال ربوي أو غري ربوي فجاء آلخر وصاحله بيشٍء يف ذمته

ف ريال بدل، ذمتك بدل هذا األلف شاة أو العكس فصاحله بالذمة بذمة الذي ، الشاة أ

  . عليه الدين
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، يصح برشط أال يتفرقا من املجلس إال وقد تقابضا: نقول، إًذا يف ذمة من عليه الدين

ه من باب بيع ا لدين بالدين وقد روي عن النبي صىل ، فإن تفرقا من غري تقابٍض حرم؛ أل

ه هنى عن بيع الكالئ بالكالئ هذا احلديث ال يصح ولكن : قال أمحد، اهللا عليه وسلم أ

ه ال جيوز بيه الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدينأمجع العلامء عىل    .العمل به وأ

بيع الدين بالدين قد يكون بيع الدين بالدين عليه هو وقد يكون بيع الدين بالدين عىل 

وقد يكون الدين ، وقد يكون بيع الدين بجنسه وقد يكون بيع الدين بغري جنسه، غريه

  .واجًبا وقد يكون ساقًطا والعكس

يف  ما أحد معنا ،عت هذه الصور تقريًبا أظن حسبناها مرة تتجاوز أربعنيإذا مج

أظن وصلناها إىل اثنني ومخسني صورة نسيت العدد الذي وصلنا ، الدرس السابق يف الزاد

الصور كثرية يف بيع بالدين بالدين ما الذي جيوز منه وما الذي ال ، فوق األربعني، له

  .جيوز؟

اذا منعوا من ال   .صلح عن يشٍء يف الذمة؟إًذا 

ه يكون بيع ديٍن بدين سواء كان ربوًيا أو غري ربوي ال جيوز مطلًقا ال ربوي وال ، أل

  .مثال ذلك صورة من أجل أن يتضح املقال، غريه

ا أطلبك إن مل تطلب منه ا التاجر اليوم، عبد اهللا أ ًفا ، خليني أ طيب أطلب عبد اهللا أ

واهللا يا أخانا الفاضل ليس عندي : قال، اهللا اقضني حقييا عبد : جئت لعبد اهللا فقلت

ك حتب ، مال ا أعلم أ ك أعطيك بدل شوف بدل األلف أعطيك كتاب أ لكن ما رأ

إن تفرقنا من ، رضيت: لك كتاب قديم ونفيس فأريد أن أعطيك إياها قلت الكتب وعندي

ه يف الذمة قبل القبض ال يصح؛ تفرقنا من املجلس  معينًا، إنيف ذمته وليس ، املجلس أل

ه حينئٍذ انقلب الدين إىل ديٍن آخر ولو كان من غري جنسه   فبعت الدين بالدين فال جيوز، أل

  

  



 

  

  

 

  ..........وإن صالح عن عيب يف املبيع صح فلو زال العيب رسيعا أو مل يكن رجع بام دفعه 

فالبد من التقابض وهذا معنى قوله بيشٍء يف الذمة يبطل أي الصلح بالتفرق قبل 

ه يكون    .لًبا للدين بالدين وهذا ال جيوزقالقبض أل

ة مر معنا يف باب اخليار أن من اشرتى من شخٍص عينًا فوجد فيها عيًبا: يقول ، املسأ

  .فيثبت اخليار بني إيش؟ بني أمرين أو ثالثة إن شئت

املسلم وهو القبول هذا مسلم اإلمساك وبني الرد وأخذ الثمن وبني أخذ األمر 

يقدر سليًام ومعيًبا ثم ينظر نسبة ما بينهام ، وهو أرش فرق ما بني املعيب والسليم، األرش

  .وتقدر من الثمن الذي تعاقدا عليه

، قهاإلسقاط حلإًذا خمٌري بني الرد وبني األرش أو بني الرد واألرش واإلمساك وهو 

ن أريد أ: فقال، أريد أرًشا مخسامئة فوجدنا أن األرش مخسامئة ريال مثالً : طيب لو قال

  .أصاحلك عن اخلمسامئة بكذا وكذا فصاحله عن يشء

  . "وإن صالح عن عيٍب يف املبيع صح " : نعم يقول،، هذا معنى قوله فلو زال العيب

وإن كان ، بمثابة الدين فيجوز له أن يصالح ألن األرش الذي يف الذمة، يصح ذلك

  .غري مستقٍر إال بعد االختيار

مثل لو ، طارئ وليس عيًبا دائًام العيب ا إذ فلو زال العيب رسيعً ، فإن صاحله صح

فأخذ األرش بني العمياء ، اشرتى هبيمة ثم اتضح له أن هذه البهيمة ال ترى عمياء

رصت جاءها عمى مؤقت أو عرٌج مؤقت، والسليمة أو مرٌض مؤقت وكان  ثم بعد ذلك أ

  .املرض موجوًدا وقت التعاقد جيب أن يثبت ذلك ليس طارًئا بعد التعاقد

باملبلغ الذي اصطلح  "يرجع عليه بام اصطلح عليه " : فزال رسيًعا ما احلكم؟ قال

ه بدٌل عن األرش فريجع عليه ببدله   .عليه؛ أل

ه عيٌب فأعطاه بدل األرش وهو ما اصطلح عليه ثم تبني  "أو مل يكن " : قال قال ظن أ

ه ليس كذلك وهذه  يرجع عليه بام اصطلح عليه من الدفع "يرجع عليه بام دفعه " : قال، أ

  .واضحة



 

   
 

 

 

  ..................................... ويصح الصلح عام تعذر علمه من دين أو عني

  .»ويصح الصلح عام تعذر علمه من دين أو عني «: قال

ة مهمة جًدا يسميها العلامء باملخارجة هذا املصطلح يستعمله الكثري  نعم هذه املسأ

  .من املعارصين يف القضاء ويف القانون

، لزيٍد عيلَّ دين، ما هي املخارجة؟ أن يكون شخٌص قد أقر بثبوت ديٍن عليه نعم

يتعذر ال يعرف كم مقداره؛ ألن الدين مثًال كان متعلًقا بيشٍء ، والدين يتعذر معرفة قدره

، أو الشهود ذهبوا أو الرجل يعني نيس وهكذا، قد تلف كأن يكون يف سجل أوراق وتلفت

  .لكن يقر باحلق

يصح الصلح عليه؛ ألن الصلح : و متعذٌر قالوا فهو مقٌر باحلق لكنه جاهٌل ملقداره فه

فالصلح عن اإلقرار بجنسه دون العلم بوصفه من باب أوىل ، إذا كان عىل إنكار احلق جيوز

ه جيوز ء للذمة، أ ء للذمة، وال شك يف ذلك إبرا ء ، بل إن فيه غرًضا عظيًام وهو إبرا وإبرا

ء الذمة   .الذمة هذا من أعظم املقاصد يف املعاقدات والصلح وهو إبرا

فها لتقدير قيمتها فيجوز يعلم أن يف ذمته عني لكنه يتعذر معرفة وص "أو عني " : قال

  .ذلك وهذا واضح

ة هم يقولون هذا يصح برشط أن يتعذر : من صور املخارجة أو قبلها خلينا نأيت بمسأ

وأما إذا مل يتعذر معرفة الدين كم مقدراه فإنه ، فيصح حينئذٍ ، شوف أن يتعذر معرفة الدين

ه يف احلقيقة بيٌع و   .هو بيٌع ملجهول فال يصحال يصح الصلح إال بعد معرفة مقداره؛ أل

ء الذمة وللتعذر ملعرفة املقدار ، وإنام استثني هنا ألجل املصلحة وهي مصلحة إبرا

  .أعطيكم صورة تظهر يف هذا املثال ثم سأعطيكم صورة أوضح منها دائًام تتكرر عندنا

رجٌل ادعى عىل آخر دينًا فقال املدعى عليه ال أعلم أن لك ، شخٌص له ديٌن عىل آخر

باملبلغ الذي ، هل جيوز الصلح بينهام؟ نعم ونسميه الصلح عن إنكار وجيوز،  دينعيلَّ 

  .تريدان
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كم الدين؟ ، نعم لك عيلَّ دين: يقول، أن يدعي عليه بملغ أو بحق: الصورة الثانية

  .تعذر عىل اجلميع، تعذر معرفة الدين، ال أدري :كالمها يقول

ًضا ر ومعرفة : نقول حينئٍذ أ ٍر باحلق دون اإلقرا يصلح الصلح وهو صلٌح عن إقرا

  .مقداره هذا يصح كام ذكر املصنف هنا

وهو يعلم ، نعم: أن يدعي عليه بحق لك دين يل عليك دين فيقول: الصورة الثالثة

  .ال أعلم مقداره؛ ألن احلكم فيهام سواء: ينكر مقداره يقولهذا الدين فينكر هذا الدين أو 

ف أو حًقا قال فجاء املدعى عليه وهو أطلبك مبلًغا : أعيد رجل ادعى عىل آخر دينًا أ

كر قال ه يعلم: فصاحله نقول، ليس لك يشء عيلَّ : يعلم يف قرارة نفسه أ يصح ، ما يصح أل

  .ظاهًرا دون الباطن

دين لكن ال أعرف  أن عيلَّ نعم أذكر : قال،  يعرف مقدراهأو أقر بجنس الدين ومل

  .فيصح الصلح ظاهًرا دون الباطن ال تربأ ذمته، مقداره وهو كاذب

بعة ، نعم أعلم الدين: قال، إذا أقر شخٌص عىل آخر بدين وأقر بأصله: الصورة الرا

سيأيت ، قريبة لكنه يمكن معرفته بعد فرتةٍ ، وكالمها ال يعلام مقداره ومها صادقان فيه

أو سيأيت ، املحاسب بعد ساعتني أو ثالث أو أربع ساعات سيأيت املحاسب بالسجالت

  .ما جيوز: خلينا نصطلح ونفتك نقول: الشهود فقال

ه بمثابة البيع، ألن الذي يؤل للعلم بمثابة املعلوم   .فالبد من علمه أل

  .ما هي الصورة التي حتدث عندنا كثًريا؟

املتوىف هلم فيأيت أحد الورثة الزوجة أو االبن أو أي أحد منهم بعض الناس يتوىف 

ًفا والباقي لكم أهيا والورثة: فيقول هذه نسميها خمارجة وهي ، هذه تركة املتوىف أعطوين أ

  .مثل الصلح هلا حاالت
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  .سأذكر احلاالت و أجيبوين بناء عىل التفصيل السابق هل جتوز أم ال؟

الذي يرد املخارجة ، كة معلومة للجميع كلهم يعلمونإذا كانت الرت: احلالة األوىل

  .فهل يصح الصلح أم ال؟، واملخارج معه

يصح ونسميه بيًعا إال أن يكون من جنسه فنسميه إسقاًطا فعىل املشهور البد أن يكون 

  .إيش معنى أن يكون من جنسه؟، بلفظ اهلبة

ه الثمن فعرفت  ف أل ف واملخارجة زوجٌة ونصيبها كم؟ مائة أ الرتكة ثامنامئة أ

يصح بلفظ اهلبة واملساحمة : نقول، أعطوين مخسني وساحمتكم عن الباقي: نصيبها فقالت

أما بلفظ ، ميعواإلسقاط وال يصلح بلفظ الصلح عىل قوهلم وعىل القول الثاين يصح باجل

  .هذه الصورة األوىل. البيع ما جيوز

إذا كانت الرتكة يعلمها بعضهم وال يعلمها املخارج أخفوها عن هذه : الصورة الثانية

نائهم ة وأخفوها عن أحد أ   .هل جيوز ذلك أم ال؟، املرأ

ٌم يف الباطن وال تربئ ذمتهم وإن كان يف الظاهر صحيح: نقول يف الظاهر ، حرا

ال صحيح فمن من هذا املصالح صح ترصفه فه لكن جيوز له إذا عرف بعد ذلك أن  أخذ ا

  .هذه الصورة الثانية، يرجع عليه

إذا كانوا مجيًعا ال يعلمون باملقدار مقدار الرتكة لكنه حرصها سهل : الصورة الثالثة

وا بحاسٍب فيحسب وعاٍد فيعد  وال، ومقوٌم فيقوم العروف، جًدا ليس عليهم إال أن يأ

  .رف الناستأخذ إال أسبوًعا أو أسبوعني بالكثري أو ثالثة أو أربع باحلساب ع

  .هل يصح الصلح أم ال حينئٍذ؟

  .البد من االنتظار حتى يعرف مقدارها، ال: نقول

  

  

  



 

  

  

 

  .................. وأقر يل بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ومل يلزمه أن يعطيه

بعة ال ، كانت الرتكة ال يعرف مقدراها أو فيها ماٌل ضامٌر كثريإذا : احلالة الرا ما هو ا

  .الضامر؟

وحرص الرتكة ، املخفي الذي ال يعرف يشٌء غصب ويشٌء ضائع وٌيش يف بلد وكثري

تم برآء كٌل منا : أحد األوالد يقول، اج إىل سننيحيت يا ناس املوضوع طويل أعطوين كذا وأ

  .ز؟جيوز أم ال جيو، يسامح اآلخر

هذا تعذر علمه أن يطول التعذر ، هذا معنى قوله ويصح الصلح عام تعذر علمه، جيوز

  .فحينئٍذ جيوز الصلح

ة بخصوصها ألهنا تكثر جًدا يف قضية املواريث ا نبهت عىل هذه املسأ فأريد أن ، أ

  .تنتبها هلا

  .»وأقر يل بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ومل يلزمه أن يعطيه«: قال

كر احلق ظاهًرا ولكنه  مقٌر به كثٌري من الناس يكون مقابله أي الطرف الذي قابله قد أ

ًفا: فيأيت هبذا الرجل ويقول، وال بينة له، يف نفسه أقر يل باأللف وقد ، يا زيد أن أطلبك أ

  .أو يقول أقر يل باأللف وأعطني بدًال منها كتاًبا، أسقطت عنها نصفها

أو ، ولكن الصلح ليس بالزم، صح إقراره: له باأللف نقول فجاء هذا الرجل فأقر

اذا؟ ألن ذلك الرجل املقر ظاملٌ بعدم إقراره ابتداًء  اإلسقاط وهو اهلبة ليس بالزم 

  .رشًعا جيب عليه أن يقر باحلق، واملحرم ال يبيح

ر نفس اليشء؛  واب الفقه من الطهارة إىل اإلقرا اذا عندنا قاعدة فقهية تشمل مجيع أ

ر وغريهم يبدأ ، أقول من الطهارة إىل اإلقرار؟ ألن فقهاؤنا يرتبون من الطهارة اإلقرا

  .وغريهم ينتهي باجلهاد وغري ذلك، بالطهارة وينتهي بالعتق

ا أمثل بالطهارة واإلقرار من الكتاب الذي معنا مع املصنف من الطهارة إىل  ولذلك أ

فت فيها كتبوالفقهاء حتى يف املذهب الواحد ، اإلقرار   .هلم طرق يف الرتتيب أ
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فلام علق األمر عىل فعٍل واجٍب عليه ، بجحده احلق وعدم إنكاره إًذا صاحبنا هذا ظاملٌ 

وإن قال أقر يل " : لك قال املصنفولذ، وهو ظاملٌ بعدم الوفاء به فال يلزم عىل املحرم الوفاء

  . "ه الدين ومل يلزمه أن يعطيه بديني وأعطيك منه كذا أو أقر فأقر لزم

وهذه من احليل فإنك إذا كان لك ديٌن عىل آخر وهذه يعمل هبا يف القضاء إذا كان لك 

ه ليس لك بينات عليه عية فاحليلة الرش، ديٌن عىل آخر وتعلم أن هذا اآلخر قد ينكر حقك أ

ك أسقطت احلق الرشعي وإنام حيلٌة يف إثبات حقك تقول ، هي حيلٌة ليست حيلة رشعية أ

وتكتب اكتب ويل ورقة : يقول، سيفرح، تعال أقر بحقي وال أريد منه إال العرش: هلا الرجل

ثم أرفعها إىل ، له هبذه الصيغة إذا أقررت يل بحقي أمام القايض فال أريد منه إال عًرشا 

ر وال يلزم القايض هبذا الصلحالقايض في وهذه يسميها حيلة الفقيه ، ثبت حقك بعد اإلقرا

  .يف إثبات احلق

والفقيه إذا أراد أن يتحيل فيظلم ، ولذلك الفقيه يستطيع أن يستخرج حقه بفقهه

  .اآلخرين فهذا خطري جًدا

ادع اهللا عز وجل فمد : إن رجًال سقطت منه لقطة فقيل له: ومما يستطرف يقولون

ولذلك من أويت ، فقد يتأول يف أخذها، يا رب ال جتعل لقطتي تقع يف يد فقيه: يديه وقال

علام ومل يؤتى ذكاًء فإنه ربام استخدم علمه يف استباحة املحرم وهذا واضٌح منذ قروًنا إىل 

اًس ، قرننا ون بفتاوى وبغرائب األحكام يستبيحون املجمع عىل حتريمه فرتى ُأ ا يأ

ئبها   .واملنصوص عليه بأدنى احليل وبأقرب الشبه وترى من ذلك عجائب األمور وغرا

العلم يكون فتنة لصاحبه ، ولذلك كام قال الزهري العلم يكون فتنًة عىل بعض الناس

  .ا منها هذه إذا سخره يف غري وجههأحياًنا فإنه يكون له زخم وفتنة عىل صاحبه أحيانً 

  

  

  



 

  

  

 

ء يف  :فصل كر دعوى املدعي أو سكت وهو جيهل ثم صاحله صح الصلح وكان إبرا وإذا أ

م،  حقه وبيعا يف حق املدعي    .ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل يف حقه وما أخذ فحرا

  .نعم بدأ يتكلم املصنف يف هذا الفصل عن الصلح عن إنكاره

كر دعوى املدعى " : فقال كر هذه الدعوة أو سكت مل يرصح  "وإذا أ املدعى عليه أ

ولذلك فإن ، باإلنكار سكت؛ ألن القاعدة عند العلامء أن السكوت يف مقام البيان بيان

وهذا يرتتب عليه هل حيكم بالنكول أم ترد اليمني إىل ، عندهم السكوت بمثابة اإلنكار

  .سكوت وحده يكون بياًنا كامًال أم يف معنى البيان؟املدعي؟ ما مداها عىل قضية هل ال

ا فهو ظامل "وهو جيهله " املدعى عليه  "أو سكت " : قال ً فال يصح ، فإن كان عا

  . الصلح عىل إنكار كام سبق

ه ال يصح الصلح عىل  "ثم صاحله صح الصلح "  خالًفا ملن قال من أهل العلم أ

ء الذمة ، إنكار ء الوقتبل إن فيه غرًضا إبرا ء الرشف ورشا الوقت أحياًنا عزيز ، ورشا

ا أدفع من األموال لكي ال أذهب إىل املكان الفالين : بعض الناس يقول، عليك جًدا جًدا أ

  .لكي ال يضيع وقتي

ء يف حقه صلح الصلح " : قال   . " وبيعا يف حق املدعيوكان إبرا

ا  ًء يف حقه هو من املبلغ الذي عليه باعتبار أ ال الذي إبرا مربئك كأين وهبتك هذا ا

باع الدين الذي يدعيه هبذا املبلغ الذي ، ويف املقابل املدعي يف حقه بيع، أعطيتك إياه

  .أخذه

  .»فحرام ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل يف حقه وما أخذ«: قال

ًء كان مدعيًا أو مدًعىومن علم بالكذب فال شك أ  إن فاملدعي ظامل  ،عليه ه ظامل سوا

ه يعلم أن فالن لن يذهب إىل  ادعى ظلًام مثل من يدعي عىل ذوي الرشف مبالغ؛ أل

ه ظامل ولذلك فإن اإلمام مالك قال، املحكمة أو ال يريد أن يتكلم الناس فيه إن : فال شك أ

الدعوى عىل ذوي اهليئات وذوي الرشف إذا ادعى عليهم مدعٍي وعرف أن هؤالء ليسوا 

  . تتجه إليهم اليمنيممن يظلمون الناس فال



 

   
 

 

 

ومن قال صاحلني عن امللك الذي تدعيه مل يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى 

  .....................................صح الصلح إذن له أوال لكن ال يرجع عليه بدون إذنه 

ه ال تتجه اليمني عىل كل مدعى عليه  ريض اهللا كابن عمر ، وهذه هي الرواية الثانية أ

ا ادعي عليام بامل واجتهت عليهام اليمن أسقطا حقهم وقاال خذه؛ ألن بعض : عنه وعثامن 

ى أن حيلف أمام الناس عالنية وهذا لبعض الناس له أمور يف نفسه وهذا ، الناس رشًفا يأ

  .كابن عمر وعثامن ريض اهللا عنهام،، راجع

ه من أكل مال الناس  " فحرام وما أخذ" : قال   .بالباطلأل

، يصح املُلك ويصح املِلك: قلنا "ومن قال صاحلني عن امللك الذي تدعيه " : قال

  .وجهان لغويان صحيحان

ف: من قال ا يف ذمتي لك أ ، صاحلتك عليها بكتاب: فصاحلني عنها فقال، صاحلني أ

ًرا بخالف السابقة: قال ة التي قبل قليل يف الفصل ، صح الصلح لكن ال يكون إقرا املسأ

، فاإلقرار علق عليه الصلح هنا ال الصلح هو املنجز، أقر يل بكذا وأصاحلك: السابق قال

ًضا نستطيع أن نعلل هناك يف قضية الصل ر بالكلية أ أقر يل وأصاحلك : ح إذا قالوال إقرا

تعليل آخر جيري عىل أصول فقهائنا وأن ألن املحرم ال يبيح هناك : نحن قلنا، عىل كذا

، إن البيع ال يصح أن يكون معلًقا والصلح بيٌع فال يصح تعليقه عىل رشط: الفقهاء يقولون

  .ألن األصل عندهم أن البيع ال يقبل التعليق وذكرناها أكثر من مرة

يعني أن رجل ادعى عىل آخر بحق ، وإن صالح أجنبٌي عن منكٍر للدعوى: قال

كره فجاء طرٌف ثالث األجنبي يعني غري املتداعيني ًء املتداعيني يف عقد النكاح ، وأ سوا

مثل اخللع وهو الذي يبذل العوض ويسمى أجنبي أو يف عقود الصلح الذي يدخل بينهام 

  .هو الذي يبذل العوض وهو املخالعيعني يف الصلح يف النكاح ، يسمى أجنبي

  ."وإن صالح أجنبٌي عن منكٌر للدعوى صح الصلح " : قال

  

  



 

  

  

 

ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع اإلقرار وبالدعوى مع 

  .................................................................................. اإلنكار

ه بمعنى اإلسقاط أذن ه ، لكن ال يرجع عليه بدون إذنه، له أو مل يأذن أل يعني لو أ

وإنام جيوز ، صالح عن آخر بمبلغ فال يرجع عليه إال بإذنه ألن الدين غري ثابت يف الذمة

  .الرجوع إذا كان ثابًتا بالذمة فقط وأدى الدين من جنسه كام سبق معنا قبل الصالة

ًء كانت من  "الدار ونحوها من صالح عن " : يقولون أي ونحوها من األمور سوا

يعني  "فبان العوض مستحًقا " األمور املنقولة أو غري املنقولة الكتاب السيارة ونحو ذلك 

، صاحلتك عن األلف التي يف ذمتي بالكتاب الذي بني يدي: جاء رجٌل إىل آخر فقال له

ف ريال أ، خذه: فقال ا احلسني أ ا أطلب أ   .و العكس خلينا نقلبهايعني أ

ف ريال و احلسني يطلبني أ ا املدين، أ ر أو ، هو الدائن وأ فصاحلته عليها عن إقرا

معي كتاب ، إنكار ال فرق طبًعا عن إقرار هنا فصاحلته عليها بمقابل أن أعطيه هذا الكتاب

ف، يصح، يف يدي فأعطيته إياه فإن بان ، فإن بان بعد ذلك ألن الكتاب ربام قيمته أقل من أ

معناه أن  املستحق هو، بعد ذلك أن هذا الكتاب مستحق يعني مستحٌق لشخٌص بعينه

  .وليس كل ماٍل حمرٍم مستحق، لشخص بعينه ملكية

ال املحرم قد يكون مستحًقا كاملغصوب واملرسوق ونحو ذلك وقد يكون غري  انتبه ا

ال الذي اكتسب من ربا هذا ليس بمستحق ال مستحًقا ألي لشخٍص ن افبا، مستحٍق كا

ر " : آخر قال ال فيبقى يف ذمته األلف "رجع بالدار مع اإلقرا ، أي رجع باألصل رجع با

ف ريال هو مثله بالدار، فريجع عىل األصل وهو األلف ه مثل بدل أ مع ، هنا قال بالدار أل

  .اإلقرار أي يف صلح اإلقرار

أي فيبقى حقه بالدعوى فقط ليس له إال الدعوى مع  "وبالدعوى مع اإلنكار  ": قال

ه ال  هنا ، يعني بقيت له حق الدعوى فال يسقط حق الدعوى، يورد هناك إقراراإلنكار أل

  : مناسبة جيب التنبيه هلا الصلح نوعان

  



 

   
 

 

 

  ......................................................وال يصح الصلح عن خيار أو شفعة 

  .عن إسقاط الدعوى صلٌح  -

  .وصلٌح عن إسقاط احلق -

الصلح عن إسقاط الدعوى أي الدعوى املرفوعة أمام ، انتبه للفرق بني االثنتني

وبناًء عليه فمن ، يبقى يف الذمة، واحلق يبقى يف الذمة، القضاء فتعطيه ماًال ليسقطها

وهذا فيه مصلحة ، اصطلح عىل إسقاط الدعوى فيجوز رفع الدعوى بعد ذلك دعوى ثانية

  .احلق لبعض الناس فيه إسقاط الدعوى ألجل ويبقى

  .إًذا إسقاط الدعوى ال يسقط احلق

فإذا سقط ، يقول صاحلتك عىل إسقاط حقك، الصلح عىل إسقاط احلق: النوع الثاين

  .احلق سقط تبعه وهو الدعوى فال يصح االدعاء بحٍق ساقط

ا أو ا وال شاربً د قذف وتسقط مجيعً ار أو شفعة أو حوال يصح الصلح عن خي«: قال

  .»ا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادتهسارقً 

  : إذ احلقوق نوعان، بدأ يتكلم املصنف رمحه اهللا تعاىل عن بعض احلقوق

ال   .حقوٌق مقومٌة با

د وهي التي يسميها العلامء  ال عىل سبيل االنفرا وحقوٌق ليست مقومٌة با

  .باالختصاص

د وإنام جيوز إسقاطه وجيوز أن يكون عىل االختصاص ال جيوز  بيعه عىل سبيل االنفرا

ال جيوز المرئ أن يصالح ، من صور االختصاص التي أوردها املصنف اخليار، سبيل التبع

  .غريه عىل اخليار

  

  

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

كام ، أسقط هذا اخليار جماًنا جيوز: من ثبت له خيار جملس أو خيار رشٍط فقال: مثاله

إال بيع «: قول النبي صىل اهللا عليه وسلم ، »إال بيع خيار«: قال النبي صىل اهللا عليه وسلم

فيبيع ، اهللا بن عمرو معناه إال بيًعا أسقط فيه اخليار بعد ثبوته كام يف حديث عبد، »خيار

عىل أال خيار للمجلس بيننا فهذا نفٌي يصح بعد التعاقد : مع اآلخر البيع فيقولالرجل 

  .فيجوز اإلسقاط، حقك فيسقطأسقط : يقول

ه ماٌل يف مقابل االختصاص وقد حكي ، لكن ال جيوز أن أعطيك مال لتسقطه أل

ه ال جيوز بيع االختصاص الكي يف ، اإلمجاع عىل أ حكى اإلمجاع ابن قدامة وابن فرحون ا

االختصاص كثري قد يكون حًقا مثل حقوق ، االختصاص املنفرد ال يباع، التبرصة

مثل ، شفعة ومنها اخليار وقد يكون االختصاص عينًاكالطريق وغريه منها هذه ال االرتفاق

  .املصحف عند املشهور

اهللا  مومنها الكلب أكرمك، فاملصحف عندهم من باب االختصاص وال جيوز بيعه

ه من باب االختصاص ال جيوز بيعه وإن كان مأذوًنا به   .فعىل املشهور أ

أذون به الثالثة وهو قول القايض : والقول الثاين  - واضحةكلمة غري @ (( --أن ا

األعضاء التي يف جسدك ليست ملًكا  هذه، ومنها أعضاء اإلنسان، جيوز بيعه –)) ٤٥:٢٩

ت خمتٌص هبا ال كليًة وال عينًا وال دًما وال ، فال جيوز أن تبيع عضًوا من أعضاءك، وإنام أ

ت خمتٌص هبا لكن ال جي، نخاًعا وال فًصا من كبٍد وال غري ذلك ، وز بيعهانعم هي لك أ

االختصاص ال جيوز ، ٌة عىل حظ غريكفإن حظ نفسك مقدم، جيوز التربع هبا إذا مل ترضك

  .هذه من تفريعاهتابيعها 

رجٌل باع ، عرفنا مثاله أو شفعةونحن قلنا إن الصلح بيٌع إًذا ال يصح الصلح عن خيار 

د باجلار أي  أرًضا وفيه حض الشفعة جلاره أي جاره بمعنى ليس مالصق وإنا املرا

د باجلار املالصق كام قال األعشى، الرشيك ا جارتا بيني فإنك طالقة" : فاملرا هذا  " أ

ينا إن شاء اهللا ينا إن شاء اهللا سنتكلم عنه يف باب الشفعة سيأ   .سيأ



 

   
 

 

 

  ...... قذف وتسقط مجيعها وال شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادتهأو حد 

ال املشاع له حق الشفعة: فاملقصود أهنم يقولون لو جاء رشكه وقال أو ، الرشيك يف ا

  .ال جيوز ذلك، ال: خذ هذا املبلغ وأسقط حقك نقول: املشرتي قال

  .ال يسقط بالصلح ال جيوز إسقاطه ال يسقط حد القذف "أو حد قذف " : قال

   .تسقط مجيًعا باإلسقاط، باإلسقاط وال يثبت العوض " اوتسقط مجيعً " : قال

  .قوله وال شارًبا أي وال يصالح شارب اخلمر بإسقاط احلد عنه "ا وال شاربً " : قال

ئًبا عن ويل األمر فال جيوز الذي يقصد به إذا كان نا "ا ليطلقه أو سارقً وال شارًبا " : قال

  .له أن يصالح عىل اإلسقاط أو عدم إيصاله للتنفيذ

ألن اهللا عز وجل حرم كتم الشهادة وال جيوز أخذ  " تم شهادتهأو شاهدا ليك" : قال

  .العوض عن املحرم

نكون بذلك قد أهنينا ما يتعلق بالصلح بعد ذلك يبدأ املصنف يف احلديث عن أحكام 

ر والطرق وعادة الفقهاء رمحهم اهللا أهنم يوردون أحكام الطرق واجلوار مع ذكرهم  ،اجلوا

  .لباب الصلح ملناسبٍة فيه وهو أن كثًريا من اخلصومات متعلقٌة بالطرق

فإن بعض الناس قد يبغي عىل بعض أو يتعدى عليه فيصطلحون فيه؛ فألن أحكام 

 هو الصلح ناسب أن يذكر بعد الطريق وأحكام اجلوار من نتاجه أو من كثٍري من حلوله إنام

  .ذلك

نقف عند هذا احلد ونكمل بمشيئة اهللا عز وجل ما يتعلق بأحكام اجلوار وغريه من 

  .األحكام يف الدرس القادم

  


